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Odpowiedź nr 1    

 

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :  

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PŁYN ÓW 

DO PRZEPŁUKIWAŃ  DLA SZPITALA W WOŁOMINIE 

W PODZIALE NA ZADANIA 

nr sprawy- ZAM/20/2019. 

              Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych –   wpłynęły 

zapytania dotyczące SIWZ:                

 

1. Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku z terminem przydatności X.2019r? Jest to ostatnia 

dostępna i wyprodukowana na rynek Polski  partia tego leku./////Czy ze względu na brak produkcji  Theophyllinum 1,2 

mg/ml, roztw.d/inf,250 ml  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pakiecie teofiliny w formie 200mg/10ml x5 

ampułek, w łącznej ilości 300 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez 

Państwa? Dane rynkowe pokazują, że cena miligrama teofiliny w formie 200mg/10ml x5 amp. jest nawet dwa razy 

niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma ta nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla 

chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

2. Czy Zamawiający w związku z zakończoną produkcją Theophyliny 300mg 250ml Roz. do inf., dopuszcza możliwość 

zaoferowania w pakiecie 13 pozycja 1  Theophyliny pod nazwą THEOSPIREX 20 mg/ ml 10ml x 5 amp. Roz. do wst. i 

inf., w łącznej ilości 300 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki 

czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 

6 minut. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o zmianę § 3 ust. 9 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni 

od dnia otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego oraz wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w 

ciągu 3 dni od dnia uznania reklamacji”. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni roboczych 

od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na 

„odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ  

 

5. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw 

towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 4: 



ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw     bądź odmowy dostaw w 

wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad 

termin określony w § 2 ust. 4 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 

zamówienia częściowego. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar 

bez wad w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia częściowego dostarczonego z wadą, za każdy dzień zwłoki 

ponad termin określony w § 3 ust. 9 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego 

dostarczonego z wadą. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego  na podstawie  § 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy. 

ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ 

   

 

 

 

 

Sekretarz Komisji 

(-) Sylwia Bielec Michalska 


